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 .1مقدمه
نوسانات روزافرون کسبوکار ،سیل نوآوریها ،جهانی شدن و لزوم ماندگاری در عرصهی رقابت ،رهبران کسبوکار
را غالبا مجبور به بازنگری گذشته کرده تا تمام جنبههای کسبوکار سازمان خود را مجدد بررسی و در بسیاری مواقع
از نو بنیان کنند .دگرگونی در معماری و طرحهای کالن فاوای سازمان میتواند راه حلی عاجل به منظور پاسخگویی
بسیاری از نیازهای نوین و ضروری کسبوکار یک سازمان باشد .عالوه بر آن ،امروزه استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات ) ،(ICTبه عنوان یک مجموعه ابزار توانمندساز ،برای دستیابی به اهداف کسبوکار محسوب میگردد .اما در
این میان ،میزان اثر بخشی و کارآیی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بستگی مستقیم به درستی تشخیص
نیازها و استفاده صحیح از این مجموعه فناوری دارد .بهرهبرداری بهینه از فناوری اطالعات و ارتباطات در یک سازمان
به خودی خود اتفاق نمیافتد و بایستی راههای مختلف دستیابی به آن با نگرش معماری محور ،تجزیه و تحلیل گردد.
شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات در سال  1382با هدف مشاوره و ارائه راه حلها و خدمات مناسب و
خاص فناوری اطالعات و ارتباطات به سازمانها و ارائه طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات و
رویکردهای معماری سازمانی ،ایجاد طرحهای مشاوره و نظارت موضوعی و غیره منطبق با روندها و
استانداردهای بین المللیِ بهروز و بومی شده تأسیس و با همت و اعتقاد راسخ کارشناسان و اساتید متعهد و متخصص
کشورمان موفق به اجرای پروژههای متعددی در مقیاس بزرگ و ملی در این زمینه شده است .مدیران و پرسنل این
شرکت ،همواره کوشیدهاند با استقرار فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانهای مشتری ،آنها را در انجام مأموریتها
و دستیابی به اهدافشان یاری نمایند.
الزم به ذکر است شرکت خانه توسعهی فناوری اطالعات برای انجام امور بین المللی از دفتر(شرکت) بین المللی
خود واقع در  Internet Cityکشور امارات بهره میگیرد.
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 .2مشخصات شرکت
نام شرکت :خانه توسعه فناوری اطالعات (سهامی خاص)
سال تاسیس1382 :

شماره ثبت214110 :
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 .3چارت سازمانی مصوب شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات
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3.1

 .اهم پروژههای شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات
تاریخ پروژه

سازمان یا موسسه طرف قرارداد

عنوان قرارداد

1400

وزارت کشور

1399

سازمان ملّی زمین و مسکن

1399

شرکت اپال پارسیان سنگان

1398-1399

سازمان فناوری اطالعات ایران

1397

وزارت کشور

از 1396

شرکت اپال پارسیان سنگان و برخی سازمانهای دولتی

1397

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

تدوین معماری سازمانی شرکت پتروشیمی کارون

1397

شرکت پتروشیمی کارون

معماری فناوری اطالعات سازمانی شرکت گروه مپنا

1395

شرکت گروه مپنا

خدمات مشاوره

1394

شرکت آوای فناوری اطالعات سالمت

نظارت بر پروژه ساخت ،توسعه ،استقرار ،اجرا ،آموزش و انتقال سامانه
اطالعات مسافری
تهیه و تدوین نقشه راه معماری سازمانی
مشاوره در زمینه پروژه طراحی و پیادهسازی و استقرار سیستم برنامهریزی
منابع سازمانی )(ERP
خدمات مشاوره در امور پایش شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات
خرید خدمات مشاوره در زمینه مطالعه ،نیازسنجی ،شناخت محدوده پروژه،
ارائه مدل تجاری و انتخاب مجری سامانه جامع اطالعات مسافری ()API
مشاور طرحهای جامع فناوری اطالعات و ارتباطات در اجرای پروژهها
تدوین و توسعه سند برنامه راهبردی فناوری اطالعات شرکت مهندسی و
ساختمان صنایع نفت

کلیه خدمات مشاوره و نظارت در خصوص توسعه سیستمهای حوزه فاوای
مجموعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نقش مشاور مادر (و یا

1394

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

عامل چهارم)
پروژه خدمات مشاوره در خصوص یکپارچه سازی و آزمون سیستمهای

1393

شرکت بهپرداز جهان

طراحی سیستم جامع مدیریت خدمات فاوای نیروی انتظامی کشور

1393

شرکت ایز ایران

مشاوره در تدوین الیحه تراکنشهای الکترونیکی کشور

1392

پژوهشگاه فضای مجازی -سازمان فضای مجازی

مشاوره در بازنگری الیحه نظام مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات کشور

1391

معماری سازمانی شرکت توانیر

1389

شرکت توانیر

خدمات مشاوره در فرآیند انتخاب الکترونیک کشور

1389

وزارت کشور

1389

وزارت صنایع و معادن

1389

سازمان فناوری اطالعات ایران

موبایل باند پهن ()MBB

خدمات مشاوره در فناوریهای رادیو شناسه و کاربردهای آن در صنایع و
معادن کشور
خدمات مشاوره در ایجاد سند ملی نظام توسعه صادرات نرم افزار کشور
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 .4زمینههای فعالیت شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات
شکل زیر خطوط اصلی کسبوکار شرکت را نمایش میدهد .در بخشهای بعدی برخی زمینههای فعالیت این مجموعه مختصرا معرفی
خواهد شد.
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 .5طراحی و تدوین طرحهای جامع فناوری اطالعات

و ارتباطات )(ICT Master Plan

مفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت به گذشته وسیعتر شده و جنبههای مختلف محاسباتی و فناوری را نیز دربر میگیرد و
بسیاری زمینههای مرتبط را نیز پوشش میدهد .همچنین سازمان ها از خدمات فناوری اطالعات برای تسهیل امورد سازمان و رسیدن به
اهداف خود بیش از پیش استفاده میکنند .به عنوان مثال زمینههای مرتبط با مدیریت اطالعات ،طراحی سیستمهای پایگاه داده،
سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ،سیستمهای مدیریت سازمان و غیره نیز توسط فناوری اطالعات و ارتباطات پوشش داده میشود .فناوری
اطالعات و ارتباطات همچنین روند پرشتابی به سمت توسعه و پیشرفت دارد ،از این رو پیشبینی آیندهی این فناوری کار آسانی نیست لذا
بسیاری از پیشبینیها فقط مرتبط با حوزههای کالن این فناوری خواهد بود.
در حال حاضر با توجه به حرکت سریعِ رشد و بلوغ دانش در جهان به خصوص در حوزهی فناوری اطالعات و ارتباطات سازمانها
برای ماندن در عرصهی رقابت مجبور به همراهی با این حرکت هستند .این رقابت و پیشرفت جهانی منجر به ایجاد چارچوبها و
استانداردهایی در این حوزه شده است که میتوان کتابخانهی زیرساخت فناوری اطالعات ) (ITIL v3را به عنوان مهمترین استاندارد در
این حوزه نام برد.
سازمان ها نیز برای استفاده از این استانداردها و همراستایی با این پیشرفتهای جهانی از "طرحهای جامع فناوری اطالعات و
ارتباطات" استفاده میکنند .اجرای "طرحهای جامع فناوری اطالعات و ارتباطات" به عنوان یکی از رویکردهای جدید و تکاملیافته در
جهان مطرح گردیده است.
طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات ،به حوزههای مدیریت اطالعات ،فناوری اطالعات ،مدیریت منابع اطالعاتی ،سیستمهای
اطالعاتی و خدمات  ICTو تمامی جنبهها و امور  ICTدر زیرمجموعههای یک سازمان میپردازد .همچنین این طرح ،ظرفیت ایجاد ارتباط
میان زیرمجموعههای سازمان را نیز فراهم میکند .این طرح نقطة آغاز فعالیتهای فاوای یک سازمان به شمار میآید و باید بتواند به عنوان
یک راهنمای مدیریتی مدون و جامع ،به شناخت نواقص ،همپوشانیها ،مغایرتها ،اولویتها و فرصتهایی که  ICTبرای سازمان ایجاد
خواهد کرد ،بپردازد.
طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات باید اهداف سازمانی ،شناسایی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت فناوری اطالعات ،وضعیت
جاری و وضعیت هدف و غیره را شامل شود.

5.1

اصول حاکم بر طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات

اصول حاکم بر یک طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات ،اغلب برگرفته از رویکردهای قانونی ،سیاسی و اسناد و گزارش ،اسناد باال
دستی و غیره خواهد بود .بیشتر ،اصول حاکم بر طرحهای جامع را میتوان به مباحث مرتبط با طرحریزی مراحل اجرایی و سنجش عملکرد
تقسیم کرد .این اصول توسط واحد  ICTسازمان گردآوری و تدوین میگردد .برخی از مهمترین این اصول عبارت است از:

شناسه



بهبود فرآیندهای کاری از طریق مهندسی دوباره فعالیتها



اطمینان از وجود اطالعات ایمن و قابل دسترسی برای کاربران مجاز



بهبود وضعیت پاسخگویی در برابر هزینهها و ارزیابی عملکرد
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یکپارچهسازی و بهرهگیری موثر از تواناییهای سازمان بهگونهای که مهارتهای کلیدی ،دانش فنی موجود و قابلیتهای
کارکنان  ،برای پشتیبانی از ماموریتهای سازمانی ،یکپارچه گردند.



گسترش آموزش ،مشارکت و تفویض اختیار تا سیستمهای خودارزیابی بتوانند سیاستها و نظریههای مدیریتی را در سطوح
عملیاتی ،به کارکنان منتقل کنند.



ایجاد تسهیالت الزم برای رشد سازمانی

 5.2فرآیند تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات
شکل زیر گامهای کلی تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات را نشان میدهد که متناسب با پیچیدگی سازمان ،نوع تعریف
پروژه تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن است فازهای پروژه شکستهای متفاوت و مختلفی داشته باشد.

شرکت خانه ی توسعه فناوری اطالعات در زمینه مشاوره و تدوین طرح جامع فناوری اطالعات ،معماری خدمات فناوری اطالعات و
مدیریت خدمات فناوری اطالعات فعالیتهای مختلفی داشته ،استانداردها و چارچوبهای مختلفی در این حوزه توسط تیم فنی این شرکت
بررسی شده و پروژههایی نیز انجام داده است .همپنین شرکت مشاور و نظار طرحهای جامع فناوری اطالعات در برخی سازمانهای دولتی
بوده است .در یک دیدگاه کلی حوزههای راهبردی و کارکردی فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند مطابق شکل زیر باشد.
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مراحل رسیدن به طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند در حالت کلی مطابق زیر باشد:


فاز صفر :برنامهریزی پروژه



فاز یک :انجام مطالعات تطبیقی



فاز دو :ارائهی طرح جامع معماری فناوری اطالعات و ارتباطات



فاز سه :تحلیل و ارائهی مدل فرآیندی طرح جامع معماری فناوری



فاز چهار :طراحی کالن و ارائهی مدل سیستمی طرح جامع معماری فناوری اطالعات و ارتباطات ()System Modelling



فاز پنج :فاز انتقال

اطالعات و ارتباطات ()Business Modelling

در راستای رسیدن به این طرح جامع در فاز مطالعات تطبیقی موارد مشابهی در جهان و همچنین چارچوبهای مطرحِ حوزهی مدیریت
و استانداردسازی خدمات فاوا مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد و مطالعاتی به جهت تطابق با سازمان هدف انجام میشود .چهار مدل
مرجع صاحب نام در مقوله مدیریت خدمات فاوا در جدول زیر مختصرا معرفی میشود.
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توضیحات

مدل مرجع

کتابخانهی زیرساخت فناوری اطالعات – این مدل مرجع از پنج گروه خدمات استراتژی خدمت ،طراحی خدمت ،انتقال خدمت،
ITIL v3

عملیات خدمت و توسعهی مستمر خدمت تشکیل شده است .این پنج گروه خدمت
شامل فرآیندهای متفاوت و مختلفی میباشد.

چارچوب عملیاتی مایکروسافت –

MOF

این مدل مرجع از چهار گروه خدمت طراحی ،تحویل ،عملیات و مدیریت تشکیل شده
است .این چهار گروه خدمت شامل فرآیندهای متفاوت و مختلفی میباشد.

مدل مرجع مدیریت خدمات فاوا HP

این مدل مرجع از پنج گروه خدمت همراستایی فاوا و کسبوکار ،طراحی و مدیریت
خدمات ،توسعه و استقرار خدمات ،عملیات و تضمین ارائه خدمات تشکیل شده است.
این پنج گروه خدمت شامل فرآیندهای متفاوت و مختلفی میباشد.

مدل مرجع فرآیندی  IBMبرای فاوا – این مدل مرجع از هشت گروه خدمت مدیریت و حاکمیت ،روابط مشتری ،هدایت،
PRM IT

تحقق ،انتقال ،عملیات ،گسترشپذیری و مدیریت تشکیل شده است .این هشت گروه
خدمت شامل فرآیندهای متفاوت و مختلفی میباشد.

در مطالعات تطبیقی این چارچوب و موارد مشابه با سازمان هدف با یکدیگر مقایسه شده ،همپوشانیها استخراج شده و تحلیل و
بررسیهای مرتبط دیگری نیز انجام میشود .به عنوان نمونه شکل زیر همپوشانی دو مدل مرجع  IBMو  ITILرا نشان میدهد.
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مطابق با شکل فوق کلیه فرآیندهای معین شده به رنگ سبز ،به صورت مستقیم قابل بازیابی در مدل مرجع  ITILمیباشد .فرآیندهایی
که به رنگ قرمز نمایش داده شدهاند به صورت ضمنی در مدل مرجع  ITILو سایر فرآیندها مواردی میباشند که به صورت ویژه توسط
 IBMمورد توجه قرار گرفتهاند .
اهداف و ضرورت تدوین و پیادهسازی طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات عبارت است از:


بهینهسازی فرآیندهای سازمان



تقویت حاکمیت فناوری اطالعات و ارتباطات



بهبود سرویسهای سازمانی



سرمایهگذاری روی فناوری اطالعات و ارتباطات بر مبنای اهداف کالن



ایجاد بستر مناسب برای بکارگیری فناوری اطالعات و سیستمهای مرتبط



تعیین و تبیین جایگاه استراتژیک فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح وظایف و فعالیتهای شرکت

مزایا و کاربردهای تدوین و پیادهسازی طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات عبارت است از:

شناسه



همراستاسازی فناوری اطالعات با نیازهای کسبوکار



ایجاد محیطی برای انتقال از فرهنگ فناوری محور به فرهنگ خدمت محور
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افزایش کیفیت خدمات فناوری اطالعات



ایجاد دیدگاهی روشنتر از قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات



مدیریت ریسکهای مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان



بهبود ( ROIنرخ برگشت سرمایه) مربوط به فناوری اطالعات



انعطافپذیری افزوده و انطباقپذیری در خدمات



ارائه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساختهای مرتبط با توجیه اقتصادی



تعریف روشن نقشها و مسئولیتها

در ادامه یکی از پروژههای مرتبط با طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات این شرکت معرفی میشود.

 5.3پروژه طراحی سیستم جامع مدیریت خدمات فاوای نیروی انتظامی کشور
فقدان یک طرح جامع در مدیریت خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در هر سازمان با توجه به نیازمندیهای جدید و در حال رشد
سازمانهای امروزی بیشک مشکالتی در بهبود و ارتقا سازمانها در شرایط خاص ایجاد خواهد کرد .در سالهای اخیر وابستگی سازمانها
به فناوری اطالعات به شدت فزونی یافته و با افزایش پیچیدگی در فناوریهای مورد استفاده در سازمانها ،مدیریت بر آنها مشکلتر
شده است .بنابراین توسعه مدیریت خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مسائل در هر سازمان فاوا تلقی
میگردد.
در همین راستا ،معاونت فاوا ناجا نیز تصمیم به ایجاد سیستم جامع مدیریت خدمات فاوا ،مبتنی بر چارچوبهای برتر مدیریت
خدمات فاوای موجود گرفت .اهمیت این موضوع با توجه به ماهیت خاص ناجا که یک نهاد انتظامی ،عمومی و غیرانتفاعی است ،نیازمند
اتخاذ رویکردهای ویژه و تا اندازهای متفاوت از رویکردهای عام و ژنریک میباشد .در راستای برآوردهشدن این هدف پروژه " تدوین و
طراحی چارچوب مدیریت خدمات فاوای ناجا و آموزش مدل مرجع" برای اولین بار و خاص این نهاد کشوری شکل گرفت .طبق اهداف
و ماهیت این پروژه یک چارچوب مدیریت خدمات فاوا خاص ناجا و مطابق با استانداردهای موجود مرتبط با این حوزه برای اولین بار در
کشور و مطابق با اهداف این نهاد ایجاد شد.
الزم به ذکر است ،در راستای تدوین چارچوب مدیریت خدمات فاوا از استانداردها و بهترین تجارب موجود و مورد استفاده در دنیا
مانند چارچوبهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات  MOF ،HP ،IBM ،ITIL v3و غیره استفاده شده است .چارچوب مدیریت خدمات
فناوری اطالعات استخراج شده کلیهی حوزه های مرتبط با مدیریت خدمات فناوری اطالعات از راهبرد تا عملیاتی نمودن آن و مدیریت
کلیه امور مرتبط با سازمان فاوای خاص ناجا را شامل میشود.
نوآوری این پروژه عبارت است از:
 .1ا رائه چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطالعات مطابق با بهترین تجارب و خاص ناجا (مدل مرجع)
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 .6طراحی و تدوین معماری سازمانی
معماری سازمانی بستر الزم برای بقای سازمانها و مواجهه آنها با چالشهای موجود و آتی کسبوکار (پیشرانهای معماری) را
فراهم میسازد .معماری سازمانی چارچوبی برای تببین ،هماهنگسازی و همسوسازی کلیه فعالیتها و عناصر سازمان در جهت نیل به
اهداف راهبردی سازمان است که چابکی سازمان و نرخ بازگشت سرمایه را افزایش داده و چارچوبی برای تصمیمات آتی در خصوص فناوری
ایجاد مینماید .در معماری سازمانی مؤلفههای اصلی یک سازمان شناسایی شده و چگونگی ارتباط میان آنها برای دستیابی به اهداف
تعریف شده کسبوکار ،مشخص میشود .این مولفهها ارتباط تنگاتنگی با هم داشته و نسبت به یکدیگر تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند .اگر
تصمیمات در خصوص مولفهها و ارتباط میان آنها هماهنگ نباشد ،حداقل بخشی از فعالیتها و منابع به هدر خواهد رفت و مشکالت
مدیریتی و عملکردی افزایش یافته و چابکی سازمان کاهش خواهد یافت .با اجرای معماری سازمانی ،انتخاب صحیح مولفهها و چگونگی
تعامل و کارکرد آنها با یکدیگر در جهت افزایش کارایی سازمان تضمین میگردد .شکل زیر بخشی از روند فازهای تدوین و طراحی معماری
سازمانی را نشان میدهد.

مزایای طراحی و تدوین معماری سازمانی به شرح زیر است:


همسوسازی نیازهای فناوری اطالعات و ارتباطات با نیازهای کسبوکار



افزایش یکپارچگی و هماهنگی میان زیر ساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات



بهینه نمودن هزینهها و سرمایهگذاریهای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان



بهبود کیفیت خدمات از طریق بهبود سطح ارائه خدمات با استفاده از فناوری اطالعات



کنترل ریسکهای فناوری اطالعات با ارتقا ،امنیت و سطح کنترل



کاهش هزینههای ارائه خدمات با استفاده از سرویسهای مبتنی بر فناوری اطالعات
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مدیریت صحیح اولویتها و اجرای طرحها و پروژهها

شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات در زمینهی معماری سازمانی پروژههایی داشته است که به عنوان نمونه شرح مختصر پروژهی
"معماری سازمانی شرکت توانیر" در ادامه آورده شده است.
 6,1پروژه معماری سازمانی شرکت توانیر
فقدان یک طرح جامع در هر سازمانی از جمله شرکتهای مادر-تخصصی بی شک به معنای تداوم استفاده بدون انسجام و
یکپارچگی از تکنولوژی اطالعات خواهد بود .این روش استفاده مضراتی برای سازمان به همراه خواهد داشت و بهبود ،تغییرات و ارتقا
در آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد .از سوی دیگر ،با توجه به تغییرات سریع فناوری اطالعات در سالهای اخیر نیاز به یک طرح
سازمان یافته ،منسجم و فراگیر در سازمانهای بزرگ کشور کامال احساس میشود.
با توجه به اینکه شرکت توانیر یک شرکت مادر – تخصصی بوده و فناوری اطالعات همواره نقش مهمی در پیشبرد اهداف این
شرکت داشته است و از آنجایی که فناوری اطالعات و ارتباطات امکان مدیریت بهینه داده ،خودکارسازی فرآیندها و رویهها،
یکپارچهسازی اطالعات و تصمیمگیری بهتر برای کلیه ذینفعان شرکت توانیر را فراهم میسازد ،بنابراین فناوری اطالعات و ارتباطات
به عنوان توانمندساز ،بستری کارآمد ،اثربخش و اقتصادی جهت تحقق این هدف بشمار میرفت .در همین راستا پروژهی " انجام خدمات
طرح جامع معماری سازمانی شرکت توانیر" با هدف ایجاد طرحی جامع و یکپارچه معماری سازمانی شرکت توانیر و استانداردسازی و
تطابق ساختار این شرکت با استانداردهای بهروز و مبتنی بر بهترین تجارب برای اولین بار در کشور با اهدافی خاص شکل گرفت .این
پروژه نقش کلیدی و راهبردی در بهبود فناوری اطالعات این شرکت ایفا خواهد نمود.
در این مسیر وضعیت بلوغ فناوری اطالعات و ارتباطات مشخص شده سپس براساس تجارب و الگوهای موفق و همچنین مسائل و
مشکالت موجود ،وضعیت مطلوب فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان جزء جدایی ناپذیر کسبوکار در شرکت توانیر در کلیه سطوح
معماری سازمانی شرکت توانیر(ستاد) برای نخستین بار در این شرکت مشخص شده است.
الزم به ذکر است ،متدلوژی استفاده شده در طرح جامع معماری سازمانی شرکت توانیر براساس متدلوژی چارچوب معماری سازمانی
فدرال ( )FEAFو مدلهای مرجع مرتبط با آن است که در این پروژه برای اولین بار خاص شرکت توانیر و نیازهای این شرکت بومی
شده است.
برخی نوآوریهای پروژه عبارت است از:
 .1ارائه طرح جامع معماری سازمانی شرکت توانیر بومی شده و مطابق با استانداردها و بهترین تجارب موجود
 .2ارائه جهتگیری راهبردی و کالن فناوری اطالعات برای شرکت توانیر
 6,2پروژه معماری سازمانی شرکت گروه مپنا
شرکت گروه مپنا در راستای نظاممندسازی ساختار سازمان مادر و سرویسهای مشترک با زیرمجموعهها اقدام به تعریف پروژه
معماری سازمانی کرده است .شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات با همکاری مشاور خارجی در سال  1397پروژه را باموفقیت به اتمام
رساند.
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 6,3پروژه معماری سازمانی سازمان ملی زمین و مسکن
سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعریف پروژه معماری سازمانی در
سال  1398نموده است که این پروژه توسط شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات از ابتدای سال  1399اجرا شده است.
 6,4معماری سازمانی شرکت پتروشیمی کارون
پروژه تدوین معماری سازمانی شرکت پتروشیمی کارون نیز توسط شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات در قالب دو پروژه مجزا فاز
وضع موجود و وضع مطلوب اجرا شده است.

شناسه

صفحه  18از 29

ITH-CO.-RES

رزومه شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات

 .7خدمات مشاوره در حوزهی فاوا
یکی از فعالیتهای اصلی شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات با هدف پروژههای خاص فاوا ،ارائه مشاوره در انجام طرحهای جامع و
بزرگ در حوزهی فاوا در زمینههای مختلف میباشد .از جمله خدماتی که در این زمینه ارائه میشود عبارتست از:
 مشاوره در زمینه نحوه تعریف و اجرای پروژههای فاوا
 مشاوره در زمینه سیاستگذاریها و برنامهریزیهای فناوری اطالعات
 مشاوره در زمینه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک فاوا
 مشاوره در زمینههای پژوهشی مرتبط با حوزهی فاوا
 ارائه مشاوره در زمینهی خرید سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری و مشاوره جهت انتخاب الگوی معماری مناسب
 مشاوره در تهیه اسناد مناقصه مرتبط با پروژههای فاوا و نظارت آتی بر پروژه در حال اجرا

شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات در زمینه مشاورههای مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات پروژههای مختلفی داشته است که به
عنوان نمونه شرح مختصر سه پروژهی مرتبط "مشاوره تدوین الیحه تراکنشهای الکترونیکی کشور" " ،مشاوره در بازنگری الیحه نظام
مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات کشور " و " خدمات مشاوره در ایجاد سند ملی نظام توسعه صادرات نرم افزار کشور" در ادامه آورده
شده است.
 7,1پروژه مشاوره تدوین الیحه تراکنشهای الکترونیکی کشور
امروزه تمام جوامع حرکت سریعی به سمت الکترونیکی شدن خدمات تجاری و سایر امور و حرکت به سمت دولت الکترونیک دارند.
ارائه خدمات الکترونیکی ،خدمتدهی به شهروندان را تسهیل کرده است .تجارت الکترونیکی به عنوان یک محبوبیت نمونه در اینترنت
است که در صنعت خدمات مالی تاثیر زیادی داشته است .خدمات الکترونیکی با انجام یکسری تراکنشهای الکترونیکی محقق میشود.
تصمیم به ساماندهی تراکنشهای الکترونیکی از سال  1380آغاز شد و تقریبا تا پایان این دهه دستاوردهایی نیز به همراه داشته است.
لیکن واقعیت اینست که به دلیل نداشتن شناخت درست نسبت به چیستی تراکنشهای الکترونیکی ،قواعد و ضوابط زیربنایی حاکم بر
آنها و چگونگی مدون کردن آنها در کالبد احکام قانونی ،بیشتر آنها بدون استناد رها شدهاند و نه تنها به ساماندهی این حوزه کمکی
نکردهاند بلکه بیشتر به سردرگمی و بالتکلیفی محاکم دادگستری ،مجریان قانون و شهروندان دامن زدهاند.
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برای رفع این چالش بنیادین که براستی یکی از حوزههای بنیادین جامعه را با دشواریهای جدی روبرو کرده است ،تدوین نظام حقوقی
حاکم بر ارتباطات و تعامالت الکترونیکی کشورمان در دستور کار قرار گرفت .در راستای تحقق بخشیدن به اهداف ساماندهی و تدوین
مقررات مرتبط با تراکنشهای الکترونیکی پروژهی " تدوین پیشنویس الیحه تراکنشهای الکترونیکی " شکل گرفت .الزم به ذکر است،
قوانین متنوعی در زمینهی تجارت الکترونیک وجود دارد که میتوان قانون تجارت الکترونیکی ،قانون جرایم رایانهای ،قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات و غیره را به عنوان مثال نام برد .اما در پروژهی نام برده هدف تدوین الیحهی خاص تراکنش الکترونیکی برای
اولین بار است.
در راستای رسیدن به این هدف استانداردها ،موارد مشابه در جهان و بهترین تجارب موجود مورد بررسی قرار گرفت .وضعیت مطلوب
براساس بررسیهای انجام شده استخراج شد که نتیجه حاصل از آن تدوین پیشنویس الیحه تراکنشهای الکترونیکی برای اولین بار در
کشور ایران بود.
نوآوری این پروژه عبارت است از:
 .1تدوین پیشنویس الیحه تراکنشهای الکترونیکی کشور
 7,2پروژه مشاوره در بازنگری الیحه نظام مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات کشور
با توجه به تحوالت گسترده نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در تمام عرصههای اجتماعی و اقتصادی و تاثیر آن در جهان امروز که به
سرعت در حال پیشرفت است ،استانداردسازی این حوزه همسو با رویکردهای موفق جهانی و برنامهریزی جامع و دقیق در این رابطه میتواند
تاثیر بسزایی در بلوغ و شکوفایی صنعت  ICTدر کشور داشته باشد و موجبات تقویت صنعت  ICTرا فراهم کند .در راستای رسیدن به این
هدف ،بازنگری قوانین حاکم بر این حوزه و تدوین قوانینی مطابق با استانداردهای بهروز و موفق جهان اما بومی شده ،میتواند نقش کلیدی
در تحول و بلوغ این حوزه داشته باشد.
در سال  1386وزارت فاوا اقدام به ارائه الیحه نظام مهندسی فاوا به هیئت دولت نمود ،اما الیحهی مذکور موفق به عبور از کمیسیون
مربوطه نشد .اکنون با پیشرفت تکنولوژی فاوا و حرکت سریع جامعه به سمت الکترونیکی شدن خدمات تجارت و سایر امور ،نیاز به
ساماندهی نظاممند و استانداردسازی فاوای کشور کامال محسوس بوده و برای اولین بار در کشور مطرح شده است .از این رو ،با توجه به
سند نظام جامع فاوا و تاکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی فاوا ،پروژهی " خدمات مشاوره بازنگری الیحه نظام مهندسی ارتباطات و
فناوری اطالعات و ایجاد سازمان نظام مهندسی مربوطه" با هدف بازنگری الیحهی نظام مهندسی  ICTو همسوسازی هرچه بیشتر آن با
استانداردهای مرتبط و بهروز جهانی و انتشار مزایای  ICTدر سایر بخشهای اقتصادی و مدیریت سرویسهای این حوزه شکل گرفت .این
سازمان برای اولین بار در کشور با اهداف خاص و در راستای بهبود ،نظاممند کردن و استانداردسازی نظام فاوای کشور مطابق با قوانین و
استانداردهای جهانی ایجاد شده و نقش کلیدی و راهبردی در مشارکت بخش خصوصی فاوای کشور در برنامهی کالن فاوا ایفا خواهد نمود.
همچنین الیحهی نظام مهندسی فاوای کشور نیز برای اولین بار مطابق با استانداردهای بهروز و جهانی دنیای فناوری اطالعات مورد بازنگری
و تدوین الیحهای جدید در راستای بهبود موقعیت فاوای کشور قرار گرفت.
برخی نوآوریهای پروژه به شرح زیر است:
.1

ایجاد سازمان نظام مهندسی فاوا ایران

.2

بازنگری ،تدوین و پیگیری تصویب الیحه نظام مهندسی فاوا ایران
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 7,3پروژه خدمات مشاوره در ایجاد سند ملی نظام توسعه صادرات نرم افزار کشور
نرم افزار به عنوان محور فناوری اطالعات در جهان امروز ،یک بخش ویژه از این فناوری برتر را به خود اختصاص داده است و صنعت
نرم افزار نسبت به دیگر بخشهای این فناوری نظیر سخت افزار زود بازده بوده و با سرمایهگذاری کمتر از سودآوری باالتری نیز برخوردار
میباشد .سرمایهگذاری در صنعت نرم افزاری کشور بدون شک با برخورداری از کلیه برنامههای راهبردی هدفدار ،چشم انداز امیدوار
کنندهای برای این صنعت به همراه خواهد داشت .بنابراین با تدوین راهبردهای الزم و اجرای سیاستهای منسجم برای بهرهبرداری از
امکانات ،همسو با سیاستهای توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور و ایجاد انگیزههای مناسب در مورد رشد سرمایهگذاری در این صنعت
میتواند برای کسب درآمد ارزی مناسب امیدوار کننده باشد .برای رسیدن به این هدف پروژه " خدمات مشاور تدوین سند نظام جامع
توسعه صادرات نرم افزار کشور" برای اولین بار در کشور در راستای یکپارچهسازی و استانداردسازی صنعت نرم افزاری شکل گرفت.
در راستای رسیدن به این هدف استانداردها ،موارد مشاور در جهان ،بهترین تجارب موجود مورد بررسی قرار گرفت .وضعیت مطلوب
براساس بررسیهای انجام شده استخراج شد که نتیجه حاصل از آن تدوین سند نظام جامع توسعه صادرات نرم افزار برای اولین بار در
کشور ایران بود.
نوآوری این پروژه عبارت است از:
 .1تدوین سند نظام جامع توسعه صادرات نرم افزار کشور
 7,4پروژه یکپارچهسازی سامانههای موجود معاونت توسعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزشهای پزشکی
در این پروژه سعی گردید مبتنی بر یک راهکار سرویسگرا ،با استخراج وب سرویسهای استاندارد و ایجاد یک هماهنگساز مرکزی به
ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات در فرآیندهای درگیر سامانههای موجود برسیم .این مهم مبتنی بر نگاه معمارگونه در حوزه سازمانی و دارای
چارچوب فنی سرویسگرا صورت گرفت.
 7,5پروژه توسعه سامانههای فاوا معاونت توسعه مبتنی بر معماری کالن سازمانی
در این پروژه برمبنای چارچوب معماری سازمانی  FEAF v2.0و متدولوژی  SOMAسعی در اصالح فرآیندها و ایجاد بلوغ استاندارد در
فرآیندهای سازمانی در معاونت توسعه میباشد .کاتا لوگ خدمات ارائه شده در معاونت توسعه مبتنی بر رویکرد ایجاد ارزش یکپارچه و
منسجم مییاشد.
 7,6پروژه سیستم جامع مدیریت اطالعات بیمارستانی
حوزه درمان نیازمند یک طرح جامع ،یکپارچه و مبتنی بر معماری در بیمارستانهای کشور است .این سیستم جامع وظیفه ایجاد برقراری
در تعامالت بین بیمارستانی از طریق ابر درمان و بین بیمارستانی مبتنی بر استاندارد  HL7در ایجاد تعامالت را دارد .این طرح سرویسگرا
و بر اساس چارچوب  FEAF v2.0و متدولوژی  SOMAایجاد میگردد.
 7,7پروژه طرح جامع توسعه سامانههای فاوای معاونت فرهنگی ،دانشجویی و امور مجلس
در این پروژه سعی در ارائه دو  RFPکلی مبتنی بر مدیریت فعالیتهای فرهنگی ،دانشجویی و قرآنی و همچنین تدوین سیاستها ،نظارت
و ارزیابی گردیده است.
 7,8پروژه تدوین و توسعه سند برنامه راهبردی فناوری اطالعات شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
در این پروژه هدف شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات ،تدوین سند راهبردی فاوا برای شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و پیشنهاد
فرایندهای استاندارد فاوا در سطح حاکمیت به شرکت مربوطه است.
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 7,9خدمات مشاوره در زمینه مطالعه ،نیازسنجی ،شناخت محدوده پروژه ،ارائه مدل تجاری و انتخاب مجری سامانه
جامع اطالعات مسافری ()API
در این پروژه هدف شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات ،مطالعه ،نیازسنجی ،شناخت محدوده پروژه ،ارائه مدل تجاری و انتخاب مجری
سامانه جامع اطالعات مسافری ( )APIدر وزارت کشور است.
 7,10خدمات مشاوره در امور پایش شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات
این پروژه با سازمان فناوری اطالعات ایران به منظور خدمات مشاوره در امور پایش شاخصهای ارزیابی فاوا در سازمان مربوطه منعقد شده
است.
 7,11مشاوره در زمینه پروژه طراحی و پیادهسازی و استقرار سیستم برنامهریزی منابع سازمانی ) (ERPشرکت اپال
پارسیان سنگان
این پروژه با شرکت اپال پارسیان سنگان به منظور ارائه خدمات مشاوره و نظارت در امور استقرار سیستم  ERPدر سازمان مربوطه منعقد
شده است.
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 .8خدمات برنامهریزی ،طراحی و آزمون نرم افزار
اهمیت آزمون نرم افزار در موفقیت و پیشرفت نرم افزارهای طراحی شده بر همگان واضح است و یکی از مهمترین مسائل مرتبط با توسعهی
نرم افزار است .انجام آزمون هزینههای مرتبط با نرم افزارها را به مقدار قابل مالحظهای کاهش میدهد .معروفترین استاندارد بین المللی
مربوط به تست نرم افزار توسط انجمن  ISTQBارائه شده است.

شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات در زمینهی برنامهریزی ،طراحی ،آموزش و آزمون نرم افزار مطابق با استاندارد بین المللی ISTQB

فعالیتهای متنوعی داشته است .در ادامه یکی از این فعالیتها مختصرا به عنوان نمونه معرفی خواهد شد.
 8,1خدمات مشاوره ،تست ،راهاندازی و پیادهسازی سیستمهای نسل  3و  4تکنولوژی موبایل شرکت ارتباطات همراه
اول
رشد سیستمهای تلفن سیار ،افزایش کاربران اینترنت و باال رفتن انتظار و نیازهای کاربران ،مانند تقاضای دسترسی به اینترنت با کیفیت
باال از طریق سیستمهای بیسیم ،منجر به طراحی سیستمهایی شده است که قادر به برآورده کردن این نیازها باشند .کاربران سرویسهای
مخابراتی در آینده ،ترجیح میدهند که سرویسهای مشابهی را که از شبکههای ثابت دریافت میکنند از یک محیط بیسیم نیز در اختیار
داشته باشند .البته انتظار نمیرود که عملکرد بهتر را قربانی حرکتپذیری بیشتر نمایند چراکه آنها در هرصورت از ابزارهای مخابراتی
ساکن هم استفاده خواهند کرد .بنابراین بهترین راهکار این استکه سیستمهای بیسیم با شبکههای ثابت مجتمع شوند .به همین منظور
شبکههای بیسیم به سرعت در حال تکامل و حرکت به سمت شبکههای تماما"  IPمیباشند.
شبکههای تلفن قدیمی (شبکههای سلولی نسل دوم) مانند  ،GSMکه فقط برای انتقال صوت مورد استفاده قرار میگیرند ،ذاتا دارای
تکنولوژی سوئیچ مداری هستند .شبکههای نسل  2/5مانند  ،GPRSمدل گسترش یافته شبکههای نسل 2هستند که از تکنولوژی سوئیچ
مداری برای انتقال صوت و از سوئیچ بستهای برای تبادل داده استفاده میکنند .تکنولوژی سوئیچ مداری ایجاب میکند که کاربران بر
مبنای زمان سنجیده شوند نه بر مبنای میزان دیتای انتقال داده شده ،چراکه پهنای باند فقط برای کاربر اختصاص داده شده است .در
مقابل ،تکنولوژی سوئیچ بستهای ،پهنای باند را بیشتر مورد استفاده قرار داده و به بستههای هر کاربر اجازه رقابت برای بدست آوردن پهنای
باند را میدهد و کاربرها را بر مبنای میزان دادهی انتقال یافته ،مورد حسابرسی قرار میدهد .بنابراین حرکت به سمت استفاده از
سوئیچ بستهای و به تبع آن شبکههای  IPیک امر طبیعی است.
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شبکههای نسل  (UMTS) 3قصد داشتند مشکالت متعددی که نسلهای  2و  2/5با آن روبرو شده بودند را بر طرف کنند .از جمله
این مشکالت میتوان به سرعت پایین و وجود تکنولوژیهای ناهمخوان و سازگار ناپذیر ) (TDMA/CDMAدر کشورهای مختلف اشاره
کرد.
انتظاراتی که از نسل  3وجود دارد ،افزایش پهنای باند به 128 Kb/sدر ماشینها و  2 Mb/sدر کاربردهای ثابت است که البته
مشکالتی نیز در راهاندازی آن وجود دارد .یک قسمت از این مشکل به این مسئله برمیگردد که تامینکنندگان و ارائهدهندگان شبکههای
ارتباطی در اروپا و آمریکای شمالی ،در حال حاضر از استانداردهای مجزایی برای نگهداری و پشتیبانی استفاده میکنند.
شبکههای نسل  ، 4نامی است که به سیستمهای موبایل مبتنی بر  IPکه دسترسی را از طریق یک مجموعه از واسطههای رادیویی
تامین میکنند ،داده شده است .شبکه  4Gبرقراری بهترین سرویس اتصال ،رومینگ را ارائه میکند و از طرف دیگر چندین واسط دسترسی
رادیویی را به یک شبکه واحد که کاربر از آن استفاده میکند ،تبدیل خواهد کرد.
با این ویژگی ،کاربران خواهند توانست به سرویس های مختلف دسترسی پیدا کرده و پوشش بیشتری داشته باشند در ضمن ،راحتی
استفاده از یک وسیله واحد را نیز تجربه کنند .از طرف دیگر یک صورتحساب را با کاهش کل هزینة دسترسی داشته و دسترسی بیسیم
قابل اعتمادی را حتی در صورت از دست دادن یک یا چند شبکه ،داشته باشند.
شرکت ارتباطات سیار همراه اول نیز در راستای همراستایی با پیشرفت جهانی شبکههای تلفن همراه قصد دارد شبکه نسل  3و  4تلفن
همراه را راهاندازی کند .شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات ،وظایف مرتبط با مشاوره و آزمون سیستمها جهت راهاندازی این پروژه را بر
عهده داشته است.
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 .9نظارت پروژههای نرم افزاری
در کشور ما ،مدیریت پروژهها توسط دو عامل کارفرما و پیمانکار انجام میشود .در حالی که این رویکرد با چالشهای مختلفی همراه
است .زیرا در اکثر موارد ،وظایف کارفرما گسترده است و مدیریت پروژههای متنوع دشوار خواهد بود .به همین علت ،بیشتر پروژهها با
تأخیر در زمان و افزایش هزینه ها مواجه است .در برخی موارد کارفرما به دلیل نداشتن دانش فنی و داشتن مشغلههای دیگر نمیتواند
پروژه را از نظر فنی بررسی کندو در انتها خروجی پروژه تطابق اندکی با نیاز و درخواست اولیه کارفرما دارد .برای حل این موضوع ،اخیرا
مدیریت و نظارت پروژهها با نظام سه عاملی کارفرما ،پیمانکار و مشاور یا ناظر اجرا میشود.
ناظر از طرف کارفرما عهدهدار مدیریت ،بررسی ،تحلیل ،پایش و نظارت کلیه خروجیهای پروژه خواهد بود و به نوعی در کنار پیمانکار
و کارفرما نقش نظارتی و در عین حال مشاوره و تسهیل امور اجرایی پروژه را خواهد داشت .بنابراین وجود ناظر با کیفیت در پروژهها
خصوصا پروژهها بزرگ و با ماهیت پیچیده نه تنها الزم بلکه ضروری است.
در انجام نظارت و کنترل پروژه ،فعالیتهای نظارتی معرفی و سازمان کاری مورد نیاز طراحی میشود .همچنین رویه تائید فرآوردههای
پروژه و فرمهای مورد نیاز جهت نظارت و کنترل پروژه تهیه ،به پیمانکاران ابالغ و خروجیها ،ممیزی ،صحتسنجی و اعتبارسنجی
میگردد .همچنین از ابتدای پروژه چک لیستهای طرح مدیریت پروژه ،طرح کنترل پروژه ،طرح مدیریت پیکربندی و طرح کنترل
کیفیت آماده گردیده و به صورت دورهای ارزیابیهای الزم صورت میگیرد.
کلیه اقدامات نظارتی که اهم آنها نظارت فنی ،نظارت قراردادی ،نظارت زمانی و غیره با هدف صحتسنجی و یا اعتبارسنجی پروژه
انجام میشود ،می بایست در ابتدای پروژه در قالب فرآیندهایی تدوین شده و به تائید طرفین قرارداد برسد .گزارشهای نظارتی در
زمانبندیهای مختلف با موضوعات خاص از جمله پیشرفت پروژه ،چالشهای پروژه و غیره میبایست به کارفرما ارائه شود .دستهبندی
انواع خدمات قابل ارائه در قالب نظارت و مشاوره در شکل زیر نشان داده شده است:
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مزایای نظارت توسط عامل سوم در پروژه به شرح زیر است:


ایجاد توازن و تعادل میان خواستهها و انتظارات کارفرما و پیمانکار



شفافسازی و ایجاد اطمینان برای کارفرما و پیمانکار



باال بردن ضریب موفقیت در دستیابی به اهداف پروژهها.



کاهش عارضهها و یافتن حلقههای مفقوده در ارتباط با عوامل پروژهها.



کاهش تأخیر در انجام مراحل طرح (پروژه).



حصول اطمینان از دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده



تمرکز بیشتر بر کیفیت ارائه و پیشرفت پروژه



ایجاد مفاهیم مشترک میان دست اندرکاران پروژه.



تشخیص و رفع ریسکها و گلوگاهها و عدم وقوع تأخیر و یا توقف در پروژه



فرهنگسازی متناسب با نوع پروژه در سازمان کارفرما



ارائه خدمات مشاوره به کارفرما



ایجاد طرح نظارتی مناسب برای پروژه از جنبههای مختلف



تهیه و ارائه گزارشهای دورهای و زمانبندی شده از پیشرفت پروژه و چالشهای احتمالی

در ادامه برخی از پروژههای مشاورهای و نظارتی شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات ارائه شده است.
 9,1نظارت بر پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابع سازمانی ) (ERPاپال پارسیان سنگان
پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابع سازمانی ) (ERPدر سازمانهای مختلف با چالشها و پیچیدگیهای مختلفی رو به رو است.
این پروژهها نیازمند مدیریت پروژه ساختارسافته و قوی هستند و به مشاور و ناظر قدرتمند و دارای تجربه میباشند .شرکت اپال پارسیان
سنگان در ابتدای پروژه پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابع سازمانی ) (ERPاین شرکت را به عنوان مشاور و ناظر پروژه انتخاب کرده
است .اهم اقدامات شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات به عنوان مشاور و ناظر پروژه با هدف پوشش دادن اهداف مشاورهای و نظارتی
پروژه انجام شده و خالصه آن به شرح زیر است:


حل و فصل مسائل پیمانکار و کارفرما



مشاوره به کارفرما در رابطه با موضوعات پروژه



نظارت بر اجرای به موقع پروژه مطابق قرارداد



نظارت بر صحت و درستی اجرای پروژه



اعتبارسنجی محصول و خروجیهای پروژه



صحتسنجی محصول و خروجیهای پروژه

این پروژه از سال  1399برای شرکت اپال پارسیان سنگان در حال انجام است.
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 9,2نظارت بر پروژه ساخت ،توسعه ،استقرار ،اجرا ،آموزش و انتقال سامانه اطالعات مسافری وزارت کشور
سامانه اطالعات مسافری یکی از بزرگتری سامانههای ملی کشور ایران است که میتوان آن را یکی از بزرگتری پروژههای فاوای کشور
در نظر گرفت .کلیه خدمات مشاوره به منظور تهیه اسناد مناقصه ،برگزاری مناقصه ،انتخاب مجری و غیره توسط این شرکت انجام شده
و پس از آن کلیه خدمات نظارت بر اجرای پروژه به شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات واگذار شده است.
 9,3پروژه خدمات مشاوره و نظارت در خصوص توسعه سیستمهای حوزه فاوای مجموعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در نقش مشاور مادر (و یا عامل چهارم)
در این پروژه شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات به عنوان عامل چهارم در کلیه پروژههای حوزه فاوای وزارت بهداشت ایفای نقش
کرده است.
همچنین پروژه مشاوره در زمینه پروژه طراحی و پیادهسازی و استقرار سیستم برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPشرکت اپال
پارسیان سنگان شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات به نوعی ترکیب خدمات مشاوره و نظارت بر خدمات فاوا در شرکت مربوطه است.
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 .10انجام پروژههای تحقیقاتی و آموزشهای تخصصی
شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات با دارا بودن تیم مجرب و ارتباطات خوب با اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور ،توان انجام
پروژههای تحقیقاتی و ارائه آموزشهای مختلف را دارا میباشد .برخی تحقیقات انجام شده در شرکت در ادامه مختصرا معرفی خواهد شد.
 10,1برخی پروژههای تحقیقاتی و آموزشی انجام شده


تحلیل کامل چارچوبها و مدلهای مرجع مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله  MOF ،HP ،IBM ،ITIL v3و



eTOM
نگاشت مدلهای مرجع مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله  HP ،IBM ،ITIL v3و MOF



ارائه چارچوب خاص مدیریت خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات خاص ناجا مطابق با مدلهای مرجعهای موجود



تحلیل کامل چارچوب فرآیندهای کسبوکار  eTOMمطابق با آخرین نسخه (نسخه  )14.0و سایر چارچوبهای مخابراتی
اتحادیهی مخابرات )(TMForum



تحلیل کامل چارچوب برنامههای کاربردی مخابراتی  TAMمطابق با آخرین نسخه (نسخه  )14.0و سایر چارچوبهای مخابراتی
اتحادیهی مخابرات )(TMForum



نگاشت چارچوبهای مخابراتی ( )SID ،eTOM ،TAMمعرفی شده در اتحادیهی مخابرات )(TMForum



سفارشیسازی چارچوب فرآیندهای کسبوکار  eTOMو سایر چارچوبهای مرتبط برای شرکتهای مخابراتی



سفارشیسازی چارچوبها و مدلهای مرجع مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات برای شرکتها



آموزشهای مرتبط با چارچوبهای مطرح شده و آزمون نرم افزار
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 .11معرفی شرکت بین المللی خانه توسعه فناوری اطالعات

)(International IT House

شرکت خانه توسعه فناوری اطالعات عالوه بر پروژههای داخلی مرتبط با حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات که برای بازار داخلی
مناسب است ،برای انجام امور بین المللی و بازار خارجی توسط دفتر امارات ( )International IT Houseاقدامات الزم را انجام میدهد.
این کمپانی در سال  2003در  Dubai Internet Cityبا هدف برآورده ساختن نیازهای جامعه کسبوکار شکل گرفته است و پس
از  11سال از زمان آغاز به کار هنوز هم به اهداف خود متعهد بوده و پیوسته در راه رشد و توسعه قدم برمیدارد .این کمپانی مشتریانش
را در استفاده از مزایای فناوری اطالعات و برطرف کردن مسائل کسبوکار یاری میکند.
این کمپانی همچنین در توسعه محصوالت مختلف مانند کارتهای هوشمند ،سیستمهای مبتنی بر تکنولوژیهای امنیتی ،اینترنت
بانک ،دولت الکترونیک ،آموزش الکترونیک ،شبکه سازمانی ،سیستمهای مخابراتی ،شناسایی الکترونیکی و انتخابات الکترونیکی و غیره
مشارکت داشته است.
خطوط کسبوکار این شرکت به شرح زیر است:


توسعه و نگهداری نرم افزار



طرحریزی استراتژیک فناوری اطالعات



طرحریزی معماری سازمانی



توسعه برنامههای کاربردی مبتنی بر کارت هوشمند



پشتیبانی و نگهداری سایتهای عملیاتی و حرفهای



طراحی و پیادهسازی شبکه

 آموزشهای فنی
شرکتهای مانند  Epicor ،FEITIAN ،ARHو  Citrixاز خدمات این شرکت استفاده میکنند.
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